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 الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات

 )ي( واألحكام المتصلة بها8المخصص للمادة 

 في اتفاقية التنوع البيولوجي

 الثامن االجتماع

 1013أكتوبر/تشرين األول  11-7، مونتلاير

 *من جدول األعمال المؤقت 6لبند ا

ربط نظم المعارف " حوار متعمق بشأن المجاالت المواضيعية والقضايا األخرى المشتركة بين القطاعات
التقليدية والعلوم، مثل النظم المعمول بها في إطار المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال 

 "الجنسانية جية، بما في ذلك األبعادالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولو

 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة
مجاالت  عبر ،مشتركة بين القطاعاتقضية كواألحكام المتصلة بها،  )ي(8من أجل المساهمة في إدماج المادة  -1

 القادمةاالجتماعات  جدول أعمالبند جديد في  إدراج ،10/33من المقرر  11عمل االتفاقية، قرر مؤتمر األطراف، في الفقرة 
حوار متعمق بشأن المجاالت واألحكام المتصلة بها، بعنوان: " )ي(8لمادة المخصص لالمفتوح العضوية  العاملللفريق 

". وعالوة على ذلك، قرر االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف، في المواضيعية والقضايا األخرى المشتركة بين القطاعات
 :هوموضوع الحوار المتعمق المقرر عقده في االجتماع الثامن للفريق العامل ألف أن يكون  11/13 من المقرر 7الفقرة 

مثل النظم المعمول بها في إطار المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات والعلوم، التقليدية  ربط نظم المعارف"
 "ةبعاد الجنسانيية، بما في ذلك األفي مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوج

 11 المؤرخ( SCBD/SEL/OJ/JS/dm/81183)المرجع رقم  007-1013من خالل اإلخطار  ،التنفيذياألمين  دعاو  -1
الثامن للفريق الجتماع قبل انعقاد اهذه المسألة آراء بشأن األطراف وأصحاب المصلحة إلى تقديم ، 1013 /كانون الثانييناير

 Red Indígena deشبكة و  السويدو  بيروو  أسترالياآراء من ووردت . كام المتصلة بها)ي( واألح8المادة العامل المعني ب

Turismo de México A.C.  وجامعةUniversidad Autonóma Metropolitana Unidad Lerma  وشبكةRed de 

Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad  العدالة الطبيعية بدعم في أمريكا الالتينية والكاريبي وبرنامج شعوب الغابات و
 (.UNEP/CBD/WG8J/8/INF/2وثيقة إعالمية لالجتماع )كهذه اآلراء منظمة وشبكة أخرى، وتتاح  71من 

                                                 
* UNEP/CBD/WG8J/8/1. 
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 على المساهماتعامة  نظرة أوالالقسم ويعرض لتسهيل وتوجيه الحوار. هذه ساسية األمعلومات الأعدت األمانة وثيقة و  -3
المنبر المنظمات ذات الصلة مثل  فيالتقليدية والعلوم  بط نظم المعارفر ب المتصلةالقضايا  ثانياالواردة، ويتضمن القسم 

)ويشار إليه في هذه الوثيقة باسم  الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
يمكن التي بعض القضايا  رابعاالقسم  األبعاد الجنسانية، ويتضمنفيحتوي على  ثالثاالقسم  أما، المنبر الحكومي الدولي(
تحديد موضوع الحوار للينظر فيها الفريق العامل محتملة مشروع توصية  خامسا علىالقسم يحتوي مناقشتها خالل الحوار، و 

 .القادم جتماعهالعمق تالم
ر تفاعلي مع حوا ايليهو من الخبراء  يقدمها فريقعروض على عمق تمنهجية الحوار المتحتوي ومن المتوقع أن  -3

توصيات على النتائج المتوقعة من الحوار المتعمق ويمكن أن تشتمل ف. اطر حد األالمشاركين في االجتماع، برئاسة ممثل أل
مع الحكومي الدولي مثل المنبر الصلة  ذاتالصلة والهيئات الدولية  ذي ( العملبرامجبرنامج )و/أو مشورة موجهة نحو  محتملة

 التقليدية والعلوم. عارفربط نظم المالتركيز على 

 الواردة المساهماتعلى عامة  نظرة -أوال

( AIATSISوسكان جزر مضيق توريس )لدراسات الشعوب األصلية أن المعهد األسترالي إلى  أستراليا تشير مساهمة -5
 ةالماضي، ن جزر مضيق توريسوب األصلية وسكاالشع عيشوالبحوث حول ثقافات وأنماط معلومات معنية بالرئيسية  ةمؤسس

المعهد  ويضطلع. بها وتسترشد ةاألسترالي األصلية الشعوبشراكات مع  هلاعمأ لمعهد و لالهياكل اإلدارية وتمثل . ةوالحاضر 
ن مجموعة ال تقدر بثمويحتفظ بالبحوث،  بشأن بمدونة أخالقية قوية، ويسترشد ويشجعها مجتمعيةو أخالقية أكاديمية و حوث بب

المتعلقة وأكبر مجموعات العالم من المواد المرجعية المطبوعة وغيرها  يةالصوتالتسجيالت و  هاتمن األفالم والصور والفيديو 
لمعهد األسترالي لدراسات الشعوب لالمبادئ التوجيهية واعت مدت . به خاصالنشر ال، ولديه دار الشعوب األصليةدراسات ب

األصلية على نطاق واسع المتعلقة بالشعوب في الدراسات األخالقية لبحوث بشأن ا األصلية وسكان جزر مضيق توريس
ثراء وتنوع  المعهد األسترالي لدراسات الشعوب األصلية وسكان جزر مضيق توريسأنشطة وتؤكد  1.اأسترالي امعيار  اباعتباره
 .األخرى األمموشعوب بين جميع األستراليين،  وترفع الوعي بها ستراليةاألصلية األوب عالش وتاريخثقافة 

المعهد األسترالي لدراسات الشعوب األصلية فإن المرأة، بالمعارف الخاصة باألبعاد الجنسانية ومعارف وفيما يتعلق  -6
قريبة ومن األمثلة طويل في دعم أصوات نساء الشعوب األصلية في البحوث والمبادرات.  له باع وسكان جزر مضيق توريس

السبل ، لتعزيز 1011آب أغسطس/كوينزالند، في ماغنيتيك بساء الشعوب األصلية" الذي عقد في جزيرة لقاء نعلى ذلك " العهد
نساء الشعوب  وجمع لقاءلتنوع البيولوجي. بشأن امعارف المرأة وحفظ توثيق ا والمحددة جنسانيا التي يمكن بها مناسبة ثقافيال

فهم مشترك لدور  إلعداد 2المياه المالحةمناطق  عندالمقيمة لعظيم الحاجز المرجاني اسيدة من نساء شعوب  13األصلية معا 
 المقيمة عند. وكان هذا اللقاء فرصة فريدة لنساء الشعوب األصلية في البلد الشعوب األصليةومياه أراضي إدارة األنثى في 

من اقشة وتسجيل أهمية المالك التقليديين لمن العظيملحاجز المرجاني هيئة الحدائق البحرية لو  ينالتقليديوالمالك  المياه المالحة
الحديقة البحرية  امتدادمن المناطق الواقعة على  سيدة 30وأقامت نحو ر. اإدارة األراضي والبحمجال في  ومعارفهنإلناث ا
مختلف  تحديدلالعمل  واستغلت حلقةبعضها البعض ل يةالبحر  3"القطرية"من التجارب  واستفادت ةلحاجز المرجاني العظيم شبكل

دورهن تجاه بلدهن البحري الحكومة المحلية واالتحادية( بما في ذلك و  المجتمعو  أدوار النساء على مختلف المستويات )األسرة
 التقليدي.

                                                 
 http://www.aiatsis.gov.au/research/about.htmlللحصول على معلومات إضافية، يرجى الرجوع إلى  1
تقليدية تغطي بحار ومحيطات أسترالية لوصف  يا، اللواتي لديهن أراض"نساء المياه المالحة" مصطلح تستخدمه نساء الشعوب األصلية في أسترال 2

 أنفسهن )مقابل "شعوب المياه العذبة"(
 إلى أراضيهم التقليدية )األراضي والمياه( بوصفها "بلدهم". األستراليون األصليونيشير  3

http://www.aiatsis.gov.au/research/about.html
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اتفاقات وبرنامج لمعهد األسترالي لدراسات الشعوب األصلية وسكان جزر مضيق توريس لالمنح الصغيرة وتدعم  -7
نقل المعارف بما في ذلك  ،إلى إشراك المالك التقليديين تهدف( أنشطة TUMRAرد البحرية )لموالاالستخدام التقليدي 
تخطيط و س المبتدئين؛ ابرامج الحر  ومنها ،أنشطة الشبابو ؛ القطريةثقافة المن خالل مخيمات  بين األجيالاإليكولوجية التقليدية 

بما في ذلك استعادة األراضي  والسواحلوالمجاري المائية  على الشواطئ واألنشطة التي تركزوتنفيذها؛  القطرية للبحاردارة اإل
زالة الأيام و الرطبة،  لمياه؛ من اتدفقات الطبيعية الالستعادة  السواتراالحتفاظ( جدران )تنظيف )بما في ذلك الحطام البحري( وا 

مواقع بما في ذلك حماية باالنقراض المهددة  ألنواعة لستهدفوالحماية المالجزر(؛  بشأنخرائط التراث الثقافي )وخاصة رسم و 
قاسية الطقس ال( واالستجابات لظروف الوليدةالسالحف واألطوم )بما في ذلك السالحف مجموعات السالحف ورصد ش يتعش

باالنقراض خرائط الموائل المهددة  رسموتحسين  ؛الفيضانات واألعاصير الكبرىو (؛ الذي وقع مؤخرا )مثل إعصار ياسي
 نغروف(.االمو  الشعاب المرجانيةو  )األعشاب البحريةتها وحماي

القيم العلمية  بشأنمتكامل  ميتقيعلى الوطني وتراث الكومنولث  للتراثالحكومة األسترالية  تقييمات وتشتمل -8
التراث الطبيعي.  قيم التراث التاريخي وقيمو  األصليةالشعوب  واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك، على وجه التحديد، قيم تراث

 والتاريخي والطبيعي.من خبراء في التراث األصلي كهيئة خبراء الذي يعمل مجلس التراث األسترالي  ويتألف تشكيل
صيد األسماك بشأن  لبحوث والتنمية واإلرشاداستراتيجية وطنية ل، أيدت الحكومة األسترالية 1010 /نيسانفي أبريلو  -9

وطنية للبحوث الستراتيجية االأولويات على لتركيز ل منتدى األولويات الوطني ستراتيجيةأت االوأنشوتربية األحياء المائية. 
مشورة  إلسداءاألصلية من الشعوب . وتم تشكيل فريق مرجعي أستراليافي  تربية األحياء المائيةبشأن الصيد و  والتنمية واإلرشاد

في صلية للشعوب األاستراتيجية أولوية . وتتمثل الشعوب األصليةيات احتياجات وأولو  عن ستمرة لمنتدى األولويات الوطنيم
األسماك التقليدية في  مصايد/إدارة التقليديةممارسات الصيد األصلية من خالل تحديد نماذج لدمج معارف الصيد االعتراف ب

 .امستداما مألوف ااستخدامبوصفها عمليات إدارة الموارد المائية، 
 إلى)أي المعارف التقليدية والعلوم(  المعارفنظم  التفاعل بينبشأن الحكومة األسترالية  لذي اتبعتهاويستند النهج  -10

الحكومة األسترالية  أعدت. وتحقيقا لهذا الهدف، ومشاركتهم النشطة المعارف( ين األصليين )حائزوالتقليدي المالكاحترام 
بين  نقل المعارفتركز على  ة،سترالياألالشعوب األصلية من  بإرشاد ،األصليةالمتعلقة بالشعوب من البرامج  مجموعة كبيرة

على أرض  معارفوتشجع الحكومة األسترالية التطبيق النشط لل. المعارفاالقتضاء، توثيق  وحسبللغة، ااألجيال واالحتفاظ ب
إدارة األراضي  إمكانياتطيف من مع الحكومة عبر التقليدية، في شراكة  مالمعارف، على أراضيه حائزيالواقع، من خالل 

 .المحمية للمجتمعات األصلية ها المتصلة بالمناطقواسعة منهناك أمثلة جيدة على هذه اإلمكانيات في المجموعة الوالمياه. و 
اة بين المعارف التقليدية والمعارف العلمية إلدارة الحي تعزيز الروابط إلىاالنتباه في مساهمتها  حكومة بيرووتسترعي  -11

المعارف التقليدية في خطط  درجتأ  والحياة البرية، بشأن الحراجة  197763من خالل أحكام القانون رقم و البرية والغابات. 
جراءات من استراتيجيات  اجزء تشكلاإلدارة، التي  هذا التطبيق العملي و والطويل. التدخل على المدى القصير والمتوسط وا 

تجربة أخرى هي مركز وثمة . األصليةلمعارف لشجع التطبيق العملي تو قّيم ت   أن بيرو دارة يدل علىاإلفي خطط  معارفلل
صحة الشعوب األصلية، التي تتضمن أيضا المعارف التقليدية. بشأن  ( واستراتيجيتهCENSIالثقافات )الوطني المتعدد الصحة 

يسمى الذي  17811على تنفيذ القانون  قافاتمركز الصحة الوطني المتعدد الثيشجع ، 197763القانون رقم  نسقوعلى نفس 
المواد التكميلية التغذوية  شجع في أهدافهوي 17811القانون ويقر ية من أجل التنمية البديلة". و تكملة التغذال"قانون تعزيز 

 تقليدية. البيولوجية ذات الصلة التي لها استخداماتوالمنتجات والموارد  لصحة والوقاية من المرضمن أجل االتقليدية 
 1011في عام  التي بدأت المنبر الحكومي الدوليكمشارك نشط في عملية حوار  االسويد خبرته في مساهمةعكس تنو  -11
من أجل القرن  المعارف"حوار  باسمالمتعلق بالمعارف التقليدية  المنبر الحكومي الدوليحوار إلى يشار و . جاريةال تزال و 

المختلفة"، وبدأه برنامج الصمود والتنمية  المعارف نظماألصلية والمعارف التقليدية، والعلوم، وربط معارف ال: الحادي والعشرين
(Swedbio في مركز ستوكهولم )جنبا إلى جنب مع المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع المعني بالصمود ،



UNEP/CBD/WG8J/8/3 
Page 4 

 

واستخدامه المستدام لتنوع البيولوجي ابحفظ  يتصلفيما  تقليديةالمعارف المحلية وال بشأن( والبرنامج الوطني IIFBالبيولوجي )
 (.Naptek -نابتك في السويد )

4 
وطني لزيادة التفاهم وتبادل المعارف بين على الصعيد ال المعارفنظم  بربطمتعلقة بدأ برنامج نابتك عدة مشاريع كما  -13

األصلية  المعارفتبادل مشروع لمشروع "الرنة كمؤشر" هو فإن ال، على سبيل المثو . العمليةالنظرية و  من الناحية المعارفنظم 
 وجرى. وبرنامج نابتك سامي السويديشعب مشروع تعاون بين برلمان هو األكاديمية، على أساس المساواة، و  المعارفالمحلية و 
لى المعارف المحلية منه إجزء يستند و أثر تربية الرنة على التنوع البيولوجي والمناظر الطبيعية،  بشأنالحالية  لمعارفلتجميع 

رعاة الرنة  منالمشروع معارف الخبراء  وأبرزعلمية(. دراسات نتائج من مثل األكاديمية ) المعارف إلىاآلخر الجزء والتقليدية و 
ى التنوع علتربية الرنة التنوع البيولوجي وقيم المناظر الطبيعية الهامة، فضال عن اعتماد في صون وعمق فهم أهمية الرنة 

 نظمأن  يهذا المشروع هل ةوليومن الخالصات األمن الحوار في المشروع. ا هاما جزءالبيولوجي. وكانت األبعاد الجنسانية 
 .تهاوصح هاتطبيقاتمن حيث أوجه تشابه واختالف ب تتسمالمختلفة  المعارف

مناطق حساسة بيئية لخرائط رسم لعملية جنبا إلى جنب مع مجتمعات تربية الرنة لغابات لالسويدية وكالة الوأجرت  -13
 هذه المناطق.ب اخاص ااهتمام كي توليفرصة لصناعة قطع األشجار  إلتاحةلتربية الرنة  بالنسبة هامةو 

كيفية إدماج المعارف التقليدية والمحلية  بشأن 1011إجراء دراسة في عام برنامج نابتك بالحكومة السويدية وكلفت  -15
أن هناك إلى هذه الدراسة  وخلصتالتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي. المتعلق بنع القرار والبحوث األكاديمية في ص

توافر المعارف المحلية قد تقلل عمليات أيضا  هناك إلى أن ن، ولكالمعارفنظم  اللتقاءبعض الجهود الجارية في المجتمع 
يمكن أن تعوق الحوار بين المجتمعات المحلية ة في نظم الحوكممتأصلة هناك هياكل وعقبات والتقليدية. وعالوة على ذلك، 

 والمسؤولين الحكوميين.
اتفاقية التنوع كل من في سياق  المعارفنظم  ربطإيجابية بشأن فرص  خبراتالسويد في اآلونة األخيرة  اكتسبتوقد  -16

إلى جانب برنامج م المعني بالصمود مركز ستوكهولالتابع لبدأ برنامج الصمود والتنمية و . المنبر الحكومي الدوليالبيولوجي و 
في عام  المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجينابتك التابع للمركز السويدي المعني بالتنوع البيولوجي و 

المشترك  وتطورهاالمساهمة في التبادل بين نظم المعارف هدف ب" المعارف من أجل القرن الحادي والعشرينحوارا بشأن " 1011
 المنبر الحكومي الدوليمشروعة، في منصفة و  بطريقةلنظم اإليكولوجية والعالقات بين اإلنسان والطبيعة تعزيزها فيما يتصل باو 

لجلسة العامة الثانية التي السابق لسبوع في األ، 1011نيسان أبريل/الحوار في غونا ياال، بنما في  وعقدخرى. األ والمنتديات
وهيئات وجهات التمويل  ممثال من المنظمات العلمية والحكومات 50 قدرهن يالمشاركعدد . وكان ومي الدوليالمنبر الحكأنشأت 

والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من جميع قارات العالم،  شعوب األصلية والمجتمعات المحليةاألمم المتحدة وال
حوار مجموعة من التحديات والفرص العمل وتناولت حلقة . معارفالخبرات غنية من مجموعة متنوعة من نظم  وكان لديهم

 .1011يوكموك )سابمي، السويد( في مطلع عام  اجتماعمن  بدايةة، سابقالالمحددة في عمليات المشروع  المعارفلتقابل 
ويتسم باالحترام  لمنتج وفعاالرامية إلى خلق مجال  تبالسلوكياالمتعلقة نتائج الساسية من األجزاء األبعض وتشتمل  -17

 :على المعارفنظم للتفاعل عبر 
 معارفال نظم نظام منيكون لال ها خصوصياتها ويجب أل المعارف نظمأن جميع  من المفهوم. االحترام )أ(

 ؛نظام آخرعلى تفوق 
 ا؛ومثمر  فعاال المعارفنظم تبادل بأن يكون بين مختلف األطراف للسماح  رسىأن ت  يجب  الثقة  )ب(
 المعارف؛ نظمالتقاسم بين  يشدد علىمبدأ المعاملة بالمثل أن على . معاملة بالمثلال  )ج(

                                                 
 http://www.naptek.se/eng.phpيرجى الرجوع إلى  4



UNEP/CBD/WG8J/8/3 

Page 5 

 ؛المعارف نظم مختلفةبين  التكاملأوجه  )د(
منذ زمن . أثبتت الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بين التنوع البيولوجي والثقافيالمتبادلة العالقة  )ه(

ال عالقة  وهي. وتحافظ عليها ولوجي وخدمات النظام اإليكولوجيكيف تولد هذه العالقة التنوع البيسحيق 
في شبكة  اواحد ااإلنسانية عنصر  عالقة تشكل فيها هاخدمة اإلنسانية ولكنلالتنوع البيولوجي يعمل فيها 

 معقدة.
 نظام آخربه على  الخاصةالتحقق  طرائق المعارفنظم  طبق فيها أحدي   بأساليب المعارفمن نظم  التحقق )و(

نظم ال. وينبغي تحديد المعارفتعقيد نظم بتكامل ومدى ، ويأتي بتكلفة فيما يتعلق اغير مرغوب فيهأمر 
 5.القائم على العلومالنظر عن التحقق  وتقدير قيمتها بصرفتعمل بطريقة مستدامة  التي ةالثقافي ةالبيولوجي

ةحال غير المشتركة من منظمات الشعوب األصلية والمنظماتواسترعت المساهمة  -18 االنتباه إلى الخبرات  6كومي
ة، أشارت العديد من بين األمثلةو التقليدية والمعارف العلمية.  ربط نظم المعارفالمتنوعة للمجتمعات األصلية والمحلية في 

 El Desafio del dialogo de saberes en los Estados"معارف للمتنوعة الالدولية المعنية بالنظم  ةالندو إلى  المنظمات

Plurinacionales" ،إكوادور هذا الحدث حكومة  تونظم. 1013نيسان أبريل/في كيتو، إكوادور، في  المعقودة– 
FLACSO-Ecuador  و اليونسكووUNAM وRed de Etnoecologia y Patrimonio Cultural de Conacyt-Mexico. 

أدى التعاون بين منظمات الشعوب األصلية عمليات الحوار من غواتيماال، حيث  عنأمثلة أخرى وكانت هناك  -19
حلقات عقد لمرأة، إلى الها، وكذلك معهد جامعة التابعة والقطاع األكاديمي، مثل جامعة سان كارلوس وكلية الهندسة الزراعية 

قليمية بشأن المعارف   .والمدرسينالتقليدية من خالل حوار بين الطالب واللغات عمل وطنية وا 
في شراكة مع جمعية في كوستاريكا  Cabécar de Bajo Chirripó الشعوب األصليةمجتمع أعد ، وعالوة على ذلك -10

Ixacavaa ( وذلك الشعوب األصلية و تنمية رابطة ،)جري باستخدام كل أ   تقييماتقييم األلفية للنظم اإليكولوجية،  ضمنالمعلومات
المجتمع المحلي  كبار أعضاءلمعارف التقليدية من تجميع لمن المعارف التقليدية والمعارف العلمية. واشتمل المشروع على 

األدبيات العلمية من بعد ذلك بالدراسة استكملت البيولوجية. و  مبموجبه مواردهيستخدمون ي ذبشأن العادات والقانون العرفي ال
في حة هذه المعلومات تم التحقق من صو . Cabécarمجتمع  منظوررفاهية من الأجل تفسير العالقة بين النظم اإليكولوجية و 

المؤسسات التعليمية التي تواجه االنخراط في العمل مع تحديات الأكد المجتمع و في اجتماع عقد في المجتمع.  نهاية األمر
 النظم اإليكولوجية. والحفاظ في الوقت نفسه علىوالحكومات المحلية في تطوير مشاريع لتحقيق الرفاهية 

 تجاربال" بشأناجتماع وطني  إلىجامعة متروبوليتان ذاتية الحكم ب Otomí Council of Alto Lermaوأشار مجلس  -11
في المكسيك.  1011 /تشرين الثانينوفمبر 17و 16 فيلمكسيك" عقد لاآلفاق المتعلقة بالتراث البيولوجي الثقافي واالنعكاسات و 

على إجراء جتماع وشجع اال. (CONACYT)كسيك الم فيالبيئة اإلثنية والتراث البيولوجي الثقافي شبكة  االجتماعنظمت و 
 حوار بين قادة الشعوب األصلية والعلماء.

 (IWNB-LACفي أمريكا الالتينية والكاريبي ) بالتنوع البيولوجي ةشبكة نساء الشعوب األصلية المعني واسترعت -11
نظم  مختلفألصلية في الحوار بين دور نساء الشعوب ا االنتباه إلىمتعددة التخصصات في أيمارا المركز الدراسات و 

على الزراعة  وفي مجال ؛في مجال االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي اخاص ار دو نساء الشعوب األصلية وتؤدي . المعارف
ي نساء الشعوب األصلية فويتمثل دور آخر ل. الفاكهةبذور البطاطس والذرة و  باختيار الشعوب األصليةنساء ، تقوم سبيل المثال

                                                 
 /http://www.dialogueseminars.net/Panamaار وصفحة اإلنترنت ذات الصلة في: يرد تقرير حلقة عمل الحو  5
6 Red Indígena de México (RITA)، وConsejo Regional Otomí del Alto Lerma de Méxicoو ،Red de Mujeres Indígenas y 

Biodiversidad de Guatemalaو ،Asociacion Ixacavaa de Desarrollo e Informacion Indigena de Costa Ricaو ،INBRAPI de Brasil ،

 .Plataforma Domincana de Afrodescentes y EcoHaina de Republica Dominacanaو
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أهمية نظم إلى  IWNB-LAC وأشارت شبكةالتقاليد الشفوية.  عن طريق، وال سيما جيل إلى جيلالتقليدية من  المعارفنقل 
، إلثراء ويعززها المتنوعة المعارفنظم بعترف يأن التعليم ينبغي أن  تأكيد IWNB-LACتعيد شبكة التعليم في عملية الحوار. و 
 .ى نحو فعالعل التعليم المشترك بين الثقافات

بعض القضايا ، ةمنظمة وشبك 71من  يدتهاأوالتي ، الغابات والعدالة الطبيعية شعوببرنامج  ت مساهمةاقترحو  -13
 .القسم رابعاللحوار نفسه، يتم تناولها في 

 التقليدية والعلوم في إطار الترتيبات الدولية ذات الصلة ربط نظم المعارف -ثانيا

القضايا  بحثأو تواصل يتعين أن تبحث التي الدولية والحكومية الدولية  7ات والعملياتيستعرض القسم التالي االتفاق -13
 وعلى وجه التحديد المعارف التقليدية والعلوم. المعارفنظام بالتفاعل بين المتعلقة 

 اتفاقية التنوع البيولوجي -ألف
اصة، وبصفة خ. هاومقررات موادهاارف العلمية في المعارف التقليدية والمع ربطأهمية بتقر اتفاقية التنوع البيولوجي  -15

 وترد. واستخدامه المستدام لتنوع البيولوجياأهمية المعارف التقليدية للمجتمعات األصلية والمحلية في حفظ ب االتفاقيةتقر 
لتشريعها الوطني،  بأن تقوم، وفقا ألطرافا إلىالتي تطلب  )ي(8األحكام الرئيسية المتعلقة بالمعارف التقليدية في المادة 

 أنماط العيشالتي تجسد و المعارف واالبتكارات والممارسات التي لدى المجتمعات األصلية والمحلية وحفظ وصون احترام ب
حائزي وتشجيع تطبيقها على نطاق أوسع بموافقة ومشاركة  ،واستخدامه المستدامالتنوع البيولوجي  بحفظالتقليدية ذات الصلة 
وتشجيع التقاسم المنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هذه المعارف واالبتكارات  ،كارات والممارساتهذه المعارف واالبت

االستخدام المألوف  ،، إلى أقصى حد ممكنحماية وتشجيع )ج(10في المادة األطراف أيضا  إلى. وتطلب االتفاقية والممارسات
إدراج وينبغي . تي تتوافق مع متطلبات الحفظ أو االستخدام المستدامللموارد البيولوجية وفقا للممارسات الثقافية التقليدية ال

في حين (، 1-17المعلومات التي يتم تبادلها )المادة  ضمنوالتقليدية  األصليةالمعلومات المتعلقة بالمعارف والتكنولوجيات 
والتقليدية )المادة  األصليةلتكنولوجيات اعلى تعاون يتعلق بالتعاون التكنولوجي بين األطراف المتعاقدة ينبغي أيضا أن يشتمل 

18-3.) 
المعارف التقليدية للمجتمعات األصلية والمحلية في جميع برامج باالعتبارات المتعلقة  أدرجتوعالوة على ذلك،  -16

للفترة المنقحة  مؤخرا في الخطة االستراتيجيةأدرجت و من أهمية في عمل االتفاقية،  الما لهالمواضيعية بموجب االتفاقية،  8العمل
 نوع البيولوجي.للتوأهداف أيشي  1011-1010

                                                 
الدولية  حكوميةاتفاقية التنوع البيولوجي والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية والهيئة ال 7

 .ةالشمالي يةالقطبالمنطقة المعنية بتغير المناخ ومجلس 
( التنوع البيولوجي للمياه الداخلية، 4( التنوع البيولوجي للغابات، و3شبه الرطبة، وو ( التنوع البيولوجي لألراضي الجافة 2تنوع البيولوجي الزراعي، ال( 1 8
( التنوع البيولوجي للجبال؛ وكذلك في جميع القضايا المتعددة القطاعات 7احلي، و( التنوع البيولوجي البحري والس6( التنوع البيولوجي الجزري، و5و

االتصال  (4( تغير المناخ والتنوع البيولوجي، و3( التنوع البيولوجي من أجل التنمية، و2( الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع، و1 مثل:
( المساواة بين الجنسين والتنوع البيولوجي، 7( نهج النظام اإليكولوجي، و6ة والتدابير الحافزة، و( االقتصاد والتجار 5والتثقيف والتوعية العامة، و

األنواع  (12( تحديد ورصد المؤشرات والتقييمات، و11( تقييم األثر، و11( المبادرة العالمية للتصنيف، و9االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات، و (8و
( نقل التكنولوجيا والتعاون 16( السياحة والتنوع البيولوجي، و15( االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، و14مناطق المحمية، و( ال13الغريبة الغازية، و

 فيها. 
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في عام االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف  الذي أنشأه، )ي( واألحكام المتصلة بها8الفريق العامل المعني بالمادة ويعد  -17
قليدية والعلماء واألطراف، وكذلك المعارف الت حائزياتفاقية التنوع البيولوجي لتشجيع الحوار بين  بموجب ارئيسي منتديا ،1998

 النتائج ذات الصلة: وفيما يلي بعضأصحاب المصلحة اآلخرين. 
 ؛)ي(8برنامج عمل تنفيذ المادة  (1)
ألثر الثقافي والبيئي واالجتماعي بشأن التطورات اأغواي:غو التوجيهية الطوعية إلجراء تقييمات  مبادئ (1)

المواقع المقدسة وعلى األراضي والمياه التي تشغلها أو تستخدمها  علىأو المحتمل أن تؤثر المقترح إجراؤها 
 ؛المجتمعات األصلية والمحلية تقليديا

احترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعات األصلية والمحلية  لضمان تغاريوابي:ري خالقياألسلوك المدونة  (3)
 ؛واستخدامه المستدام لتنوع البيولوجيحفظ االصلة ب يذ

بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل المتعلقة باهمة في المفاوضات المس (3)
 ؛وتنفيذه والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي

 لبيولوجي.وأهداف أيشي للتنوع ا 1010-1011 للفترة الخطة االستراتيجية المنقحة للتنوع البيولوجي (5)
المعارف ، تحديد قيمة كمبدأ إرشادي ،(5/16المقرر واألحكام المتصلة بها ) )ي(8يتطلب برنامج عمل تنفيذ المادة و  -18

يالئها نفس االحترام واعتبار أنها مفيدة وضرورية مثل  التقليدية يدعو برنامج و (. 1 عامالمبدأ ال) المعارفغيرها من أشكال وا 
تشارك بفعالية في عملية صنع القرار لاتخاذ تدابير لتعزيز وتقوية قدرات المجتمعات األصلية والمحلية ى هذا األطراف إلالعمل 

 (. وعالوة على ذلك، يدعو1 المهمةفعالة )تها الالمسبقة عن علم ومشارك تهاموافقرهنا باستخدام معارفها التقليدية بالمتعلق 
وتشجيع المشاركة  حفزلأخرى أو مبادرات مناسبة تشريعات  وأتوجيهية  مبادئ وأاألطراف إلى وضع آليات برنامج العمل 

لتنوع البيولوجي احفظ عمليات الفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في صنع القرار وتخطيط السياسات ووضع وتنفيذ 
حلية، بما في ذلك الحصول وتقاسم اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية والموالمستويات  الدولي ىالمستو  واستخدامه المستدام على

 (.1 المهمةالمنافع )
الغرض منها  هي مبادئ طوعية 7/16 التوجيهية الطوعية التي اعتمدها مؤتمر األطراف في مقررهأغواي:غو ومبادئ  -19

 فيالمبادئ التوجيهية  وضعينبغي و ثر. األتقييم ها لوضع وتنفيذ نظم عندإرشادات لألطراف والحكومات، أن تعمل بمثابة 
تقليديا المواقع المقدسة وعلى األراضي والمياه التي تشغلها أو تستخدمها في  إجراء عمليات تنميةرح كلما اقت  االعتبار 

لحكومات ليمكن  اتعاوني ا. وتوفر هذه المبادئ التوجيهية إطار أو عمليات تنمية قد تؤثر عليها المجتمعات األصلية والمحلية
تأخذ بعين االعتبار  شاملةإلنتاج تقييمات  فيهفاعل عمليات التنمية التية وصانعي القرار ومديري والمجتمعات األصلية والمحل

 9المحتملة.التأثيرات االجتماعية والثقافية كذلك العوامل البيئية، و 
إلى األطراف إرشادات  10/31 مؤتمر األطراف في مقرره ااعتمده التي تغاريوابي:ري خالقياألسلوك ال مدونةوتوفر  -30

تفاعل مع المجتمعات األصلية والمحلية بشأن اإلجراءات والمبادئ التي يجب ات األخرى التي تهالجو والحكومات والباحثين 
احترام المستوطنات القائمة،  ()ابعض المبادئ األخالقية هي: و مراعاتها عند العمل مع المجتمعات األصلية والمحلية. 

موافقة الأو /الموافقة المسبقة عن علم و و)ه(الشفافية/اإلفصاح التام،  و)د(، عدم التمييز و)ج(الملكية الفكرية،  و)ب(
التقاسم العادل والمنصف للمنافع،  و)ح(الملكية الجماعية أو الفردية،  صون و)ز(حترام بين الثقافات، الا و)و(مشاركة، الو 

االعتراف بالمواقع  )أ(محددة مثل: العتبارات البعض اوتشير هذه المدونة أيضا إلى النهج التحوطي.  و)ي(حماية، ال و)ط(
المجتمعات األصلية والمحلية،  االثقافية الكبيرة التي تشغلها أو تستعملها تقليدي األهميةذات واألراضي والمياه المقدسة والمواقع 

                                                 
  mlhttp://www.cbd.int/traditional/guidelines.shtللمزيد من المعلومات  9
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عادة التوطين بشكل ة زالاإل عدم و)ج(الحصول على الموارد التقليدية،  و)ب( ، التقليدية ة/الحراسةالوصاي و)د(تعسفي، وا 
الموطن إلى  اإلعادة و)ز(أو التعويض، /و رد الحق و)و(الهياكل االجتماعية للمجتمعات األصلية والمحلية، االعتراف ب و)ه(

بعض  ت المدونةدعم المبادرات البحثية للمجتمعات األصلية والمحلية. وأخيرا، اقترح و)ط( ،سلميةالعالقات ال و)ح(، األصلي
مراعاة المساواة  و)د(الشراكة والتعاون،  و)ج(الطابع الثانوي وصنع القرار،  و)ب(المفاوضات بحسن نية،  )أ( مثل: الطرائق

 10.المعاملة بالمثل و)ز(السرية،  و)و(، تشاركيالنهج ال/ةوالفعال المشاركة الكاملة بين الجنسين، و)ه(
، معلومات جينية، من المجتمعات األصلية والمحليةالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد التوفر في بعض الحاالت، و  -31

 أوواستخدامها المحتمل لتطوير منتجات جديدة مثل األدوية  تها المحددةقيمو هذه الموارد خصائص بللباحثين فيما يتعلق مفيدة 
رد الجينية والتقاسم بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموا بموجباآلن  المسائلنظم هذه ت. و الجديدة مستحضرات التجميل

 يحتوي. و (10/1المقرر العاشر )في اجتماعه ي اعتمده مؤتمر األطراف ذالعادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها ال
البروتوكول على أحكام هامة تتعلق بالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية التي تحوزها المجتمعات األصلية والمحلية، 

بحقوق هذه المجتمعات على هذه الموارد.  والتي أقر فيهاية التي تحوزها المجتمعات األصلية والمحلية الموارد الجينبوكذلك 
لمجتمعات األصلية والمحلية في هذه لالموافقة المسبقة عن علم  للسعي إلى الحصول علىويحدد البروتوكول التزامات واضحة 

ئة عن استخدام المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، وكذلك على تقاسم المنافع الناشالبروتوكول الحاالت. كما ينص 
لهذه المجتمعات األصلية والمحلية  الثابتةحقوق الالمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية )وفقا للتشريع المحلي المتعلق ب

بطريقة أن يكون هذا التقاسم و ها بصورة متبادلة شروط متفق عليإلى (. ويجب أن يستند تقاسم المنافع الجينيةعلى هذه الموارد 
 11.منصفةعادلة و 

للفترة  للتنوع البيولوجي استراتيجية منقحة ومحدثةخطة ، 10/1المقرر في ، االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافواعتمد  -31
التفاعل بين  مسألةببالتحديد  تعلقاني هدفانهناك خاصة، وبصفة . أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، بما في ذلك 1011-1010
، إتمام تحسين المعارف والقاعدة العلمية والتكنولوجيات المتعلقة 1010بحلول عام " :على 19 الهدفنص يو . المعارف نظم

بالتنوع البيولوجي، وقيمه، ووظيفته، وحالته واتجاهاته، واآلثار المترتبة على فقدانه، وتقاسم هذه المعارف والقاعدة والتكنولوجيات 
، احترام المعارف واالبتكارات والممارسات 1010بحلول عام " :على 18 الهدفنص يو ". ا وتطبيقها على نطاق واسعونقله

التقليدية للمجتمعات األصلية والمحلية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، واحترام استخدامها المألوف 
وااللتزامات الدولية ذات الصلة، وأن تدمج وتنعكس بالكامل في تنفيذ االتفاقية مع  للموارد البيولوجية، رهنا بالتشريع الوطني

 ".المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية، وذلك على جميع المستويات ذات الصلة
في إطار اتفاقية ، الصددهذا ذات الصلة في واألحكام  المعارف التقليدية والعلوموختاما، فإن االعتراف بالصلة بين  -33

من النص ذلك يتضح  حسبمانتائج مفيدة، وتحقيق  وسيستمر في التطورعلى مدى عمر االتفاقية  تطورقد التنوع البيولوجي، 
تجميع مقررات حسبما يبين ذلك الذي يدعو األطراف إلى "احترام المعارف واالبتكارات والممارسات" و  )ي(8لمادة لاألصلي 

ي( يسعى )8. وقد اتخذت االتفاقية نهجا عمليا من خالل المادة المرفق بهذه الوثيقة المتاح فيصلة، مؤتمر األطراف ذات ال
مؤخر بشأن الالتقليدية للمجتمعات األصلية والمحلية، وبالتالي العمل  وأنماط العيش المعارفكل من  صونإلى احترام وحفظ و 

ضايا مشتركة بين كق ،التقليدية واالستخدام المستدام المعارفر أهمية األطراف أكثر فأكثوتفهم االستخدام المألوف المستدام. 
، في ضوء الخطة االستراتيجية واستخدامه المستدام لتنوع البيولوجياحفظ ب الخاصةتفاقية االقطاعات، في تحقيق أهداف ال

نظر إليها ارف التقليدية وي  لمعويتزايد تقدير األطراف ل. البيولوجي وأهداف أيشي للتنوع 1010-1011للتنوع البيولوجي للفترة 

                                                 
  http://www.cbd.int/traditional/code.shtmlمن المعلومات  للمزيد 10
 .7و 5سيما المادتين  وال، http://www.cbd.int/traditional/Protocol.shtml من المعلومات للمزيد 11
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دارة النظم اإليكولوجية، وكذلك   صونعلى أنها مفيدة وعملية في طائفة واسعة من المجاالت، بما في ذلك المناطق المحمية وا 
 .مع العلم أكثر وأكثرتفاعل في تجد نفسها  ، فإنهاالسببلهذا التنوع البيولوجي و 

 ل التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةالمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجا -باء
تقييم حالة التنوع البيولوجي على الرئيسية المعنية بالهيئة الحكومية الدولية  بوصفه المنبر الحكومي الدوليتم إنشاء  -33

المنبر  الهدف الرئيسي منويتمثل  12.لمجتمعإلى اقدمها ياإليكولوجية والخدمات األساسية التي  هكوكب األرض، ونظم
في سبيل  ةم اإليكولوجيلعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظبين ا التفاعل"تعزيز  في الحكومي الدولي

 في هذا السياق،و  13.على المدى الطويل والتنمية المستدامة"رفاهية اإلنسان تحقيق و  واستخدامه المستدام لتنوع البيولوجياحفظ 
 .المنبر الحكومي الدوليمن  هاما االتقليدية والعلوم جزءالعالقة بين المعارف  تمثل
ومجتمع صناع السياسات لتجميع  العلمي المجتمعآلية معترف بها من قبل كل من  لمنبر الحكومي الدوليوسيوفر ا -35

 الجهاتحكومات و في جميع أنحاء العالم الالتي تعدها لمعلومات والمعارف ذات الصلة انقدي بأسلوب وتقييم  تقديرواستعراض و 
المنبر الحكومي  عضوية وتتألف األكاديمية والمنظمات العلمية والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات األصلية والمحلية.

 14بلدا. 111اآلن من  الدولي
، في (MEP) وهو فريق الخبراء المتعدد التخصصات، لمنبر الحكومي الدوليلالهيئات الفرعية إحدى  إلىوي طلب  -36
التفاعل بين ، في الشعوب األصليةالمختلفة، بما في ذلك نظم معارف  المعارف نظموسائل لجلب سبل و "استكشاف ، فهوظائ
 16."بشكل فعال دماج المعارف المحلية والتقليديةإبرنامج العمل "تطوير فهم لكيفية  إلىكما ي طلب  15.والسياسة" العلوم

بعض القضايا  في المنبر الحكومي الدولي، نظر 1013يناير/كانون الثاني وفي دورته األولى المعقودة في بون في  -37
المعارف بالنظر في العناصر األولية: االعتراف ته بشأن وثيق بحثغير أنه تأجل ذات الصلة بالمعارف األصلية والمحلية. 

 يتعينالعناصر األولية التي قد  علىامة ع نظرةوفر تي ت( الIPBES/1/INF/5م )و تآزر مع العلبناء أوجه األصلية والمحلية و 
دعم  لمنبر الحكومي الدوليأيضا إلى الدورة األولى للب ط  و . ةمقاداألصلية والمحلية إلى دورة بالمعارف النظر فيها لالعتراف 

، مصلحةللخبراء وأصحاب ال إقليميا ةالتخصصات ومتوازن ةمتعددحلقة عمل فريق الخبراء المتعدد التخصصات من خالل عقد 
 17المنبر.عمل من خرى األجوانب المفاهيمي و الطار اإلإعداد إجراءات أخرى، لتوفير مدخالت بشأن مسألة  ضمن

منظمة بالتعاون مع  ،لمنبر الحكومي الدوليالتابع لفريق الخبراء المتعدد التخصصات نظم هذا القرار، ما يتصل بفيو  -38
عمل دولية حلقة امعة األمم المتحدة، وبدعم من وزارة البيئة في اليابان، وج (اليونسكواألمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )

 11إلى  9من  م، في طوكيوو : بناء أوجه التآزر مع العلالمنبر الحكومي الدوليللخبراء بشأن المعارف األصلية والمحلية في 
 http://www.ipbes.net/7التقرير في الوقت المناسب في:  وسيتاح. 1013 ه/حزيرانيوني
 ، نظمتحتى اآلنمحددة بشكل كامل غير وال تزال اإلجراءات ، اإلنشاءال يزال قيد  المنبر الحكومي الدولي نأوبما  -39

ط نظم ربمن أجل المساهمة في مناقشة مسألة  حلقات العمل واالجتماعاتبعض  جهات أخرىو  المهتمة باألمرالحكومات 
 على سبيل المثال:و المتنوعة.  المعارف

                                                 
 ipbes.html-http://www.ipbes.net/aboutانظر  12
 UNEP/IPBES.MI/2/9التذييل األول من المرفق األول من  13
 platform.html-the-of-ipbes/members-http://www.ipbes.net/aboutانظر  14
 UNEP/IPBES.M.I2/9من  1)ز( من التذييل  15الفقرة  15
 UNEP/IPBES.MI2/9من  21الفقرة  16
 IPBES/1/2/12من المرفق الثالث من  9الفقرة  17

http://www.ipbes.net/about-ipbes.html
http://www.ipbes.net/about-ipbes/members-of-the-platform.html
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خبراء و اجتماع الخبراء غير الرسمي مع ممثلي المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي  )أ(
برنامج الصمود والتنمية ه ، الذي نظمالمنبر الحكومي الدوليالمعارف التقليدية و ب المعنييناالتحاد األوروبي والعلماء 

(Swedbioفي مركز ستوكهولم المعني بالصمود ) الستفادة من وجود ممثلين عن المنتدى الدولي للشعوب ل، وبرنامج نابتك
 18؛1011 ه/حزيرانيوني 11-11، في يوكموك في األصلية المعني بالتنوع البيولوجي

األصلية والمعارف ، المعارف عشرينمن أجل القرن الحادي والالمعارف  حلقة العمل الدولية بشأن الحوار: )ب(
 13إلى  10من  كوماركا غونا ياال، بنما(، Usdubب )و صدي، المعقودة في مجتمع المعارفنظم مختلف  وربطالتقليدية والعلوم 
المعني بالصمود مركز ستوكهولم التابع ل( Swedbioعمل الحوار برنامج الصمود والتنمية ) حلقةقام بتنظيم أبريل/نيسان. و 

وبرنامج  مواستخدامه المستدا لتنوع البيولوجيفيما يتصل بحفظ االمعارف المحلية والتقليدية  بشأنمع البرنامج الوطني  بالتعاون
 19؛تنوع البيولوجيالمعني بالالبيولوجي والمنتدى الدولي للشعوب األصلية نابتك والمركز السويدي للتنوع 

في تيبتيبا، مؤسسة ، التي نظمتها المجتمعية المعلوماتو الرصد نظم  بشأنلتخطيط لالعالمية عمل ال حلقة )ج(
 ؛1013 /آذارمارس 1إلى  /شباطفبراير 18من كويزون سيتي، الفلبين 

، التي نظمتها المنبر الحكومي الدوليفي سياق  المعارفنظم مختلف  ربطللخبراء بشأن دولية العمل ال حلقة )د(
األكاديمية الدولية لحفظ ( في ibn)شبكات التنوع البيولوجي ( بالتعاون مع معهد BfNالطبيعة ) لحفظالوكالة االتحادية األلمانية 

 ؛1013/نيسان أبريل 15إلى  11الفترة من بجزيرة فيلم، ألمانيا في الطبيعة 
شركاء آخرين بما في ، مع أسترالياحكومة  ي نظمتهذ، ال20(WIN) ةاألصلي للشعوبالشبكة العالمية مؤتمر  )ه(

 .1013 /أيارمايو 31إلى  16من  أستراليافي داروين،  المعقودو النرويج ونيوزيلندا، و  كندالبرازيل و ذلك ا
سيما  مع اتفاقية التنوع البيولوجي، وال أوجه تآزر يددتحفي  من المقرر أن يبدأ المنبر الحكومي الدوليوفي الختام،  -30

االتفاقية، من خالل وقد ولدت . ذويا الصلة 3-18و 1-17 المادتينعن فضال  )ي( واألحكام المتصلة بها8فيما يتعلق بالمادة 
ما يتعلق بمسائل التفاعل بين في ةخبرات عديد اتنفيذه من خاللالتوجيهية و  ئهامبادها و وبرامج عمل المختلفة اهأحكامو  اصياغته
واستخدامه لتنوع البيولوجي احفظ صلة بالتقليدية ذات ال وأنماط العيشالمعارف  حائزياحترام وعن طريق . والعلوم المعارف

مج العمل اجميع بر  عبر مشتركة بين القطاعاتالمحلية باعتبارها قضية  معارفوالتركيز على التطبيق العملي للالمستدام، 
دارة النظم اإليكولوجية، و  توضحه حسبما)  لديها فإن االتفاقيةوتعزيز التنوع الجيني(  البيولوجي حفظ التنوعالمناطق المحمية وا 

بشأن احترام وحفظ وحماية وتعزيز المعارف  التي يمكن أن تتقاسمها مع المنبر الحكومي الدوليالكثير من الخبرة العملية 
 التقليدية.

 (IPCC) لهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخا -جيم
 أنشئتتقييم تغير المناخ. وقد معنية بدولية  ( هيئة علميةIPCC)الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  تعد -31

1998 في عام
البيئية واالجتماعية  هتغير المناخ وآثار المتعلقة ب معارفعلمية على الحالة الراهنة للبرؤية لتزويد العالم  21

 22.المحتملةواالقتصادية 
                                                 

.on-report-systems/jokkmokk-Knowledge-http://www.dialogueseminars.net/resources/Panama/Reading/C-التقرير متاح في  18

exchange.pdf-system-knowledge 
 /http://www.dialogueseminars.net/Panamaلومات، يرجى االطالع على على المزيد من المع للحصول 19
 ork.net/http://www.worldindigenousnetw على المزيد من المعلومات، يرجى االطالع على للحصول 20
أنشأتها الحكومات تحت رعاية برنامج األمم المتحدة للبيئة والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية وأسندت مهام األمانة و اتفاق دولي، في شكل  الهيئةهذه  21

 برنامج األمم المتحدة للبيئة والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية.إلى 
22 http://ipcc.ch/organization/organization.shtml 

http://www.dialogueseminars.net/resources/Panama/Reading/C.-Knowledge-systems/jokkmokk-report-on-knowledge-system-exchange.pdf
http://www.dialogueseminars.net/resources/Panama/Reading/C.-Knowledge-systems/jokkmokk-report-on-knowledge-system-exchange.pdf
http://www.dialogueseminars.net/resources/Panama/Reading/C.-Knowledge-systems/jokkmokk-report-on-knowledge-system-exchange.pdf
http://www.dialogueseminars.net/Panama/
http://www.worldindigenousnetwork.net/
http://ipcc.ch/organization/organization.shtml
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ال أساس ي الرابع إلى أن المعارف التقليدية "التقييم افي تقريره الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخوأشارت  -31
دارة الموارد الطبيعية  إلعداديقدر بثمن  ". وأعيد تأكيد هذا التغير األخرى أشكالو البيئية للتغيرات استجابة استراتيجيات التكيف وا 

المعارف األصلية قد يثبت أن : "1010م في عالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ل الثانية والثالثينفي الدورة  اإلقرار
التشاركية والمستدامة" و  فعالة من حيث التكلفةالأو التقليدية مفيدة لفهم إمكانات بعض استراتيجيات التكيف 

(IPCC-XXXII/Doc 7.)23 
 يييمالتق هاتقرير  فيالمعارف التقليدية بتغير المناخ الهيئة الحكومية الدولية المعنية ستدرج  ،وتمشيا مع هذه القرارات -33

التي لم تخضع  األدبياتو الوثائق العلمية  المؤلفونإلعداد التقارير، استعرض و . 1013في عام المقرر نشره  (AR5الخامس )
، نظمت من أجل تشجيع المساهمات من المجتمعات األصلية والمحليةو اإلعالم غير المكتوبة.  طوسائو  الستعراض النظراء

غير المعنية بتالحكومة األسترالية  وزارةو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ مانة ، بالتعاون مع أجامعة األمم المتحدة
لتنوع البيولوجي وأمانة منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية وأمانة اتفاقية ا المناخ وكفاءة الطاقة

(UNPFII وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، اجتماعين ) الشعوب األصلية اجتماع منهما هوللخبراء. وكان عنوان دوليين" 
ه/تموز يولي 11إلى  19من مكسيكو سيتي في والتكيف والمعارف التقليدية" وعقد  ان المهمشين وتغير المناخ: الضعفالسكو 

ب األصلية: الممارسات "التخفيف من حدة تغير المناخ مع المجتمعات المحلية والشعو هو  الثاني االجتماعوكان عنوان . 1011
. ومن شأن هذان االجتماعان 1011/آذار مارس 18إلى  16من  أسترالياكيرنز، والدروس المستفادة واآلفاق" وعقد في 

عالوة  وتوضيح، ية الدولية المعنية بتغير المناخالحكوم الخامس للهيئة يتقرير التقييمالفي  المساهمةوالتقارير الناتجة عنهما 
 حولنا. الذيلعالم لأكثر ثراء فهم  لتحقيقالمعارف التقليدية والمعارف العلمية مكن أن تتفاعل يعلى ذلك كيف 

 مجلس المنطقة القطبية الشمالية  -دال
لمعالجة القضايا البيئية في القطب  1996في عام  أنشئحكومي دولي هو منتدى  24مجلس المنطقة القطبية الشمالية -33

والواليات المتحدة  السويدو  روسياو  النرويجو  أيسلنداو  فنلندارك و نماالدو  دادول أعضاء: كن ثماني عضوية المجلسالشمالي. وتضم 
برنامج  (1، و)(ACAP)ملوثات القطب الشمالي برنامج عمل  (1)مواضيعية: ة أفرقة عاملة ست ى المجلسلدو األمريكية. 

الوقاية  (3و)(، CAFFقطب الشمالي )البرية في الوالحيوانات حفاظ النباتات  (3و)(، AMAPالقطب الشمالي للرصد والتقييم )
الفريق  (6، و)(PAMEحماية البيئة البحرية في القطب الشمالي ) (5و)(، EPPRالطوارئ )واالستعداد واالستجابة في حاالت 

 (.SDWG)التنمية المستدامة العامل المعني ب
 المشاركون الدائمون

لشعوب األصلية. ل منهم 500 000رب من ما يقينتمي ، ةالشمالي يةمنطقة القطبالماليين نسمة في  3ما مجموعه م -35
 ونالمشاركون الدائم ويتمتع. مجلس المنطقة القطبية الشماليةالمشارك الدائم في  صفةمنظمات الشعوب األصلية  تومنح

مجلس المنطقة القطبية فريدة ل سمة ونمثل المشاركون الدائمويفيما يتصل بمفاوضات المجلس وقراراته.  ةحقوق تشاور كاملب
مجلس المشارك الدائم في  بصفةالمنظمات التالية وتتمتع نشطته في جميع المجاالت. أل مفيدةمساهمات ويقدمون ، الشمالية

 :المنطقة القطبية الشمالية
 ( مجلس أثاباسكان القطب الشماليAAC؛) 
 رابطة ألوت ( الدوليةAIA؛) 
  غويشينمجلس ( الدوليGGI؛) 

                                                 
23 http://www.unutki.org/default.php?doc_id=187 
24 council.org/index.php/en/-http://www.arctic 

http://www.arctic-council.org/index.php/en/
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 ( مجلس اإلنويت القطبيICC؛) 
 ةالشمالي يةالقطبالمنطقة  ة فيالروسياألصلية شعوب ال (RAIPON؛) 
  شعب مجلس( الساميSC.) 

من المقدمة مساهمات التيسير يتمثل دورها في  25لشعوب األصليةلأمانة  مجلس المنطقة القطبية الشماليةوأنشأ  -36
 في أداء المهام االتصالية. ومساعدة المشاركين الدائمينالثماني  ةالشمالي يةالقطبالمنطقة دول  بينللتعاون  المشاركين الدائمين

فيما يتعلق  ،على سبيل المثالو . المجلس من عمل اوأساسيا هاما المعارف التقليدية والمعارف العلمية جزء ربط ويعتبر -37
لمدة أربع سنوات  الشعوب األصليةومن  علميخبير  100(، عمل أكثر من ICIAالقطب الشمالي ) علىالمناخ  أثرتقييم ب

الشعوب معارف  عنقطب الشمالي. ويتضمن هذا التقرير فصال واحدا إنتاج تقييم شامل آلثار تغير المناخ على ال على
 26تغير المناخ. في مجال تهاوخبر  األصلية

 والعلوملمعارف التقليدية احوار في البعد الجنساني  علىعامة  نظرة  -ثالثا

عن طريق الثقافة والعالقات  نيةاالجنس األبعادتشكل تاستنادا إلى األدوار االجتماعية وعالقات القوة بين الرجل والمرأة،  -38
لهذا السبب، نحن بحاجة إلى دمج األبعاد الجنسانية في فهمنا للتنوع البيولوجي وحفظه و االجتماعية والبيئات الطبيعية. 

د حدت 1008في عام  بشأن األبعاد الجنسانيةعمل البيولوجي خطة اتفاقية التنوع  قد أعدتواستخدامه المستدام وتقاسم المنافع. و 
تعزيز المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة والعالمية ل الجهود على المستويات الوطنية واإلقليمية تيسيردور األمانة في تنشيط و 

وحفظ التنوع  الحد من الفقراألهداف اإلنمائية لأللفية على روابط واضحة بين المساواة بين الجنسين و وتشدد المنظور الجنساني. 
والحد من الفقر  دان التنوع البيولوجيلعكس فق ناية المستدامة. وينبغي إدراج هذه األفكار في نظرتنا ونهجالبيولوجي والتنم

 وتحسين رفاه اإلنسان.
في كل من  اهام بالتنوع البيولوجي اعتبارا فيما يتعلقاألبعاد الجنسانية داخل وبين المعارف التقليدية والعلوم وتعد  -39

، بنفس قدر الرجال المستدام واالستخداملتعزيز الحفظ  وكيالتالنساء تكون ي كثير من المجتمعات، فو العمليات والنتائج. 
 المعارفالمرأة والرجل أدوار محددة ومجاالت معينة من  التي يكون فيها لكل منوخصوصا في المجتمعات األصلية والمحلية، 

في بعض الثقافات األصلية  الشعوب األصليةنساء فإن ل المثال، على سبيو حفظ واالستخدام المستدام. بالمباشرة الذات الصلة 
مهارات خاصة في إعداد الطعام بما  اقد تكون لديهو باختيار البذور وجمع النباتات الطبية.  معينة متعلقةتقليدية معارف  لديها

محدودة وموارد فرص  اديهل الشعوب األصليةنساء غير أن أن تكون سامة.  المحتملفي ذلك إزالة السموم من األطعمة 
سيما مع القطاع العلمي. وقد واجهت نساء المجتمعات األصلية  ، الالمعارفلمشاركة في عمليات الحوار بين مختلف نظم ل

التي مع النظم والمجتمعات األبوية بشكل عام، بما في ذلك العلوم التي يهيمن عليها الذكور، في التفاعل والمحلية أيضا عقبات 
في كثير بها لم يجر االعتراف أو  معارف النساءلم تسجل  لذلك، نتيجةو علنا.  معارفهنمناقشة الصعب لهن فيها يكون من 
 .من األحيان

الدور الحيوي الذي ب" تسلماالتفاقية  ديباجةمن نص  13الفقرة ذلك أن هذه النقطة. فيما يتعلق بستباقية ااالتفاقية تعد و  -50
على الوجه مشاركة المرأة  مؤكدة الحاجة إلى، مه على نحو قابل لالستمرارواستخدا لتنوع البيولوجيا حفظالمرأة في  تلعبه

األبعاد الجنسانية في التنوع  تعميم". ونظرا ألهمية وتنفيذها على كافة المستويات التنوع البيولوجي حفظسياسة  ألكمل في تقريرا

                                                 
 /http://www.arcticpeoples.org ةماليالش يةالقطبالمنطقة أمانة مجلس الشعوب األصلية في  25
26 out=item&id=253&Itemid=26http://www.arcticpeoples.org/index.php?option=com_k2&view=item&lay 

http://www.arcticpeoples.org/
http://www.arcticpeoples.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=253&Itemid=26
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تعزيز المساواة بين  بموجب االتفاقية يتمثل في( 10/19 )المقرربشأن األبعاد الجنسانية خطة العمل فإن هدف ، البيولوجي
 .تفاقيةالالجنسين في تحقيق األهداف الثالثة ل

االتفاقية تحت في إطار المجتمعات األصلية والمحلية في عمليات الحوار  نساءسلط الضوء على أهمية مشاركة ي  و  -51
المجتمعات المشاركة الكاملة والفعالة لنساء  ، التي تدعو إلى)ي(8لمادة تنفيذ االمتعلق ببرنامج العمل ل المبادئ العامةعنوان 
، إلى إنشاءاألطراف  3مهمته يدعو برنامج العمل في  ،والمحلية في جميع أنشطة برنامج العمل. وعالوة على ذلك األصلية

أحكام محددة من أجل من خالل  حسب االقتضاء، آليات لتعزيز المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية
البناء على  )أ( في جميع عناصر برنامج العمل، مع األخذ في االعتبار الحاجة إلى: للنساءالمشاركة الكاملة والنشطة والفعالة 

في المسائل المتعلقة بحفظ وصيانة  نتقوية قدراته )ج(و ،التنوع البيولوجي حصولهن علىتعزيز  )ب(و، ارفهنأساس مع
 انياالمحددة جنسو المناسبة ثقافيا  األساليبتشجيع  )ه(وتشجيع تبادل الخبرات والمعارف،  )د(و ،البيولوجي وحماية التنوع

 لتنوع البيولوجي.افي مجال النساء لتوثيق وحفظ معارف 
أنه يمكن أن باعتقاد راسخ  وهناكاتفاقية التنوع البيولوجي المتعلق بعمل للسمة أساسية  األبعاد الجنسانيةإدراج ويعد  -51
، وخصوصا 1010-1011 للفترة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجيو تفاقية االفي تحقيق أهداف  كبيرسهم بشكل ي

، استعادة وصون النظم اإليكولوجية التي توفر خدمات أساسية، بما في ذلك الخدمات المرتبطة 1010بحلول عام " 13 الهدف
 ".الصحة وسبل العيش والرفاه، مع مراعاة احتياجات النساء والمجتمعات األصلية والمحلية والفقراء والضعفاءبالمياه، وتسهم في 

والعمليات الدولية األخرى المعنية بالتنوع البيولوجي  المنبر الحكومي الدوليتفاقية تمهد الطريق أمام فإن االعلى هذا النحو، و 
 من خالل مشاركتها الفعالة في جميع العمليات ذات الصلة.في االعتبار لمحلية نساء المجتمعات األصلية وا معارف لوضع

 بعض المواضيع التي يمكن مناقشتها خالل الحوار  -رابعا

، مسائلجملة  ضمن ،لنظرفي االعلمية واألصلية والمحلية  المجتمعات وممثلو األطراف و وممثل األعضاءقد يرغب   -53
 :في المسائل التالية للحوار

 فريدة؛ال اعد الجنساني للمعارف المحلية واألصلية وأدوارهالب    )أ(
معارف جديدة إلدارة  استحداثتآزر، بما في ذلك استحداث أوجه و  المعارفنظم  إقامة جسور بينكيفية   )ب(

 النظم اإليكولوجية والصحة؛
 ؛المعارف تقاسمفوائد ومخاطر وتحديات التعاون و  )ج( 
 بما في ذلك قضايا الموافقةإلى المعارف التقليدية وحمايتها وتعزيزها، ألدوات الوصول النطاق الحالي  )د( 

 ؛المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة والقاسم المنصف للفوائد ذات الصلة
لتنوع اة بحفظ التقليدية ذات الصل وأنماط العيش المألوفالمعارف التقليدية واالستخدام  نظماحترام وحماية  ( ه)
 ؛المستدام استخدامهو  البيولوجي
 ومدونات قواعد السلوك؛ يةالقوانين العرفية والبروتوكوالت واإلجراءات المجتمع ( و)

تآزر بين المعارف التقليدية والعلوم، مثل النهج القائم على المحتملة الستحداث أوجه هج واإلجراءات الن   )ز(
التنوع لنظم اإليكولوجية و لالرصد والمعلومات والتقييمات على المستوى المحلي ونظم  المجتمعي التوثيقمتعددة وأهمية الاألدلة 

 ؛البيولوجي والثقافي واللغوي
 ؛الضمانات المناسبةب، الشعوب األصليةمعارف ة المعنية بالعالمية إلى لمحلياأهمية تعزيز الشبكات  )ح( 
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يمكن أن يؤدي  وكيفأيشي من أهداف  18تحقيق الهدف أن يدعم  لمنبر الحكومي الدوليلكيف يمكن   )ط(
 ؟المنبر الحكومي الدوليدعم إلى  18رصد الهدف 
1-17والمادتين  )ي(8تبادل في تنفيذ المادة الو  المعارف أن يساعد تفاعلكيف يمكن   )ي(

3-18و 27
ذويا  28

 ؟صلةال

 لينظر فيها الفريق العامل محتملةتوصية  -خامسا

 يعتمدبأن وصي يواألحكام المتصلة بها في أن  )ي(8لمادة المفتوح العضوية المخصص لقد يرغب الفريق العامل 
 على غرار ما يلي: امؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر مقرر 

 إن مؤتمر األطراف،
في اجتماعه أجرى  واألحكام المتصلة بها )ي(8لمادة المفتوح العضوية المخصص لإلى أن الفريق العامل  إذ يشير

ربط نظم المعارف التقليدية والعلوم، مثل النظم المعمول بها في إطار المنبر التالي: الموضوع مقا حول حوارا متع الثامن
 ،نسانيةالحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، بما في ذلك األبعاد الج

 ويطلبصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات الصلة، األطراف والحكومات األخرى والشعوب األ يشجع  -1
المرفقة بهذا القرار، عند تنفيذ مجاالت العمل ذات و لحوار، الناتجة عن النظر في المشورة والتوصيات اإلى األمين التنفيذي، 
 ؛جتماع التاسع للفريق العاملإلى األمين التنفيذي أن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز في اال ويطلب كذلكالصلة من االتفاقية، 

لفريق العامل المعني التاسع لفي االجتماع  هعقدالمقرر ، الثاني عمقتموضوع الحوار الم يكونأن  يقرر  -1
 : ]............[هوواألحكام المتصلة بها،  )ي(8بالمادة 

                                                 
: يتضمن هذا التبادل للمعلومات نتائج البحوث التقنية والعلمية واالجتماعية واالقتصادية، وكذلك 2-17. تبادل المعلومات. المادة 17المادة  27

تها وفي مجال الجمع بينها وبين التكنولوجيات في حد ذا والمعرفة األصلية والتقليديةالمعلومات المتعلقة ببرامج التدريب والمسح، والمعرفة المتخصصة، 
 . ويضمن هذا التبادل كذلك إعادة نقل هذه المعلومات إلى موطنها األصلي أينما كان ذلك ممكنا.16من المادة  1المشار إليها في الفقرة 

سات الوطنية، على تطوير طرائق للتعاون من أجل بشأن التعاون التقني والعلمي. تشجع األطراف المتعاقدة، وفقا للتشريعات والسيا 4-18المادة  28
وتحقيقا لهذا الغرض، تعمل األطراف  ، تحقيقا ألهداف هذه االتفاقية.بما في ذلك التكنولوجيات األصلية والتقليديةتطوير واستخدام هذه التكنولوجيات، 

 المتعاقدة أيضا على تشجيع التعاون في مجال تدريب الموظفين وتبادل الخبراء.
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 المرفق
م، بما ف التقليدية والعلو المعار  نظمربط ذات الصلة ب 3991اجتماعات مؤتمر األطراف منذ عام  مقررات

 في ذلك األبعاد الجنسانية
 النص المسألة المقرر

من  8الفقرة 
المرفق بالمقرر 

2/9 

 الغابات والتنوع البيولوجي
)بيان بشأن التنوع البيولوجي 
والغابات من اتفاقية التنوع 

البيولوجي إلى الفريق الحكومي 
 (الدولي المعني بالغابات

التعاون في مجال تطوير واستخدام  البلدان على ... تشجع
التقاسم المنصف على  وتشجعوالتقليدية،  األصليةالتكنولوجيات 

للمنافع الناشئة عن استخدام هذه المعارف واالبتكارات والممارسات، 
من  4-18و )ج(11و )ي(8 وادالموتوفر تحقيقا ألهداف االتفاقية. 

 لذلك.االتفاقية توفير اإلطار العام 
 مؤتمر األطراف،إن  )ي(8تنفيذ المادة  3/14 المقرر

سبل لتحكم في في امجتمعات األصلية والمحلية بحقوق ال إذ يقر
لتنوع الحفظ المالئمة لى معارفها وابتكاراتها وممارساتها عصول حال

 ،واستدامة استخدامه تبعا للتشريعات الوطنية البيولوجي
ذ يقر الذي نفس االحترام أن تولى بأن المعارف التقليدية ينبغي  وا 

 االتفاقية،يولى ألي معرفة أخرى في تنفي 
واألحكام  )ي(8تنفيذ المادة  4/9 المقرر

 المتصلة بها
 ،مؤتمر األطرافإن 
ذ  المعارف واالبتكارات الحركية التي تتسم بها لطبيعة ل يعيد تأكيدهوا 

 والممارسات التقليدية،
الذي يعتبر نفس القدر بية المعارف التقليد بضرورة احترام واعترافا منه

 في تنفيذ االتفاقية، المعارفأي شكل آخر من أشكال به 
 مؤتمر األطراف،إن  واألحكام المتصلة بها )ي(8المادة  5/16 المقرر

 ،4/9إلى مقرره  يشير إذ
ذ يقر وممارسات  وابتكاراتحترام وحفظ وصيانة معارف ابضرورة  وا 

التقليدية ذات  أنماط العيشسد المجتمعات األصلية والمحلية التي تج
ستخدامه المستدام وتشجع على االصلة بحفظ التنوع البيولوجي و 

 ،تطبيقه على نطاق أوسع
المرفق بالمقرر 

5/16 
برنامج العمل بشأن تنفيذ المادة 

واألحكام المتصلة بها في  )ي(8
 اتفاقية التنوع البيولوجي

 
 مبادئ عامة -أوال

 

فعالة من المجتمعات األصلية والمحلية في المشاركة الكاملة وال -1
جميع مراحل تحديد وتنفيذ عناصر برنامج العمل والمشاركة الكاملة 
والفعالة من نساء المجتمعات األصلية والمحلية في جميع أنشطة 

 . برنامج العمل
 واالحتراميتعين إيالء المعارف التقليدية، نفس القدر من التقدير  -2

 رورية مثلها مثل أشكال المعارف األخرى.مفيدة وض باعتبارها
إتباع نهج شامل يتوافق مع القيم الروحية والثقافية والممارسات  -3
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العرفية للمجتمعات األصلية والمحلية وحقوقها في أن تتحكم في 
 وممارساتها التقليدية. وابتكاراتهامعارفها 

ة لألراضي نهج النظام اإليكولوجي هو استراتيجية لإلدارة المتكامل -4
والمياه والموارد الحية، من شأنه أن يعزز حفظ التنوع البيولوجي 

 المستدام بصورة عادلة. واستخدامه
 واالبتكاراتينبغي أن يكون الحصول على المعارف التقليدية  -5

والممارسات الخاصة بالمجتمعات األصلية والمحلية رهنًا بالقبول 
ن علم من قبل حائزي هذه المسبق عن علم أو الموافقة السابقة ع

 والممارسات. واالبتكاراتالمعارف 
 المرفق بالمقرر

5/16 
برنامج العمل بشأن تنفيذ المادة 

واألحكام المتصلة بها في  )ي(8
 اتفاقية التنوع البيولوجي

اإلجراءات من أجل تعزيز وتقوية  اتخاذعلى األطراف  -1المهمة 
المشاركة الفعالة في صنع قدرات المجتمعات األصلية والمحلية على 

وممارساتها  وابتكاراتهامعارفها التقليدية  باستخدامالقرارات المتعلقة 
المستدام، رهنًا  واستخدامهذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي 

 .بموافقتها المسبقة عن علم ومشاركتها الفعالة
المرفق بالمقرر 

5/16 
برنامج العمل بشأن تنفيذ المادة 

حكام المتصلة بها في واأل )ي(8
 اتفاقية التنوع البيولوجي

تقوم األطراف بتطوير حسبما يتناسب، اآلليات المناسبة  -4المهمة 
للمشاركة التامة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية مع وضع 
أحكام محددة للمشاركة التامة والنشطة والفعالة لنسائها في جميع 

البناء على أساس  )أ( الحاجة إلى:عناصر برنامج العمل، مع مراعاة 
 تعزيز قدرتها على الحصول على التنوع البيولوجي؛ )ب(و معارفها؛

تقوية قدراتها في المسائل المتعلقة بحفظ وصيانة وحماية التنوع  )ج(و
تشجيع  (ه)و تعزيز تبادل الخبرات والمعارف؛ )د(و البيولوجي؛

سبة ثقافيًا لتوثيق الطرق المحددة حسب نوع الجنس والوسائل المنا
. 2العنصر  معارف المرأة المتعلقة بالتنوع البيولوجي والحفاظ عليها.

 )ي( واألحكام ذات الصلة8فيما يتعلق بالمادة  واالتجاهاتالوضع 
المرفق بالمقرر 

5/16 
برنامج العمل بشأن تنفيذ المادة 

واألحكام المتصلة بها في  )ي(8
 اتفاقية التنوع البيولوجي

يعد الفريق العامل مبادئ  4و 2و 1 مهامعلى أساس ال -7 المهمة
توجيهية لتطوير آليات أو تشريعات أو مبادرات مناسبة أخرى 

حيازة المجتمعات األصلية والمحلية لنصيب عادل  (1)لضمان: 
ومنصف من المنافع الناشئة عن استخدام وتطبيق معارفها وابتكاراتها 

الخاصة والعامة المهتمة حصول المؤسسات ( 2و)وممارساتها؛ 
، على الموافقة واالبتكاراتستخدام هذه المعارف والممارسات اب

المسبقة عن علم من جانب المجتمعات األصلية والمحلية؛ 
التقدم في تحديد التزامات بلدان المنشأ وكذلك األطراف  (3و)

والممارسات  واالبتكاراتوالحكومات التي تستخدم فيها هذه المعارف 
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 ارد الجينية المرتبطة بها.والمو 
المرفق بالمقرر 

5/16 
برنامج العمل بشأن تنفيذ المادة 

)ي( واألحكام المتصلة بها في 8
 اتفاقية التنوع البيولوجي

يضع الفريق العامل مبادئ توجيهية لمساعدة األطراف  -12المهمة 
والحكومات في وضع تشريعات أو آليات أخرى حسبما يتناسب لتنفيذ 

ي( واألحكام ذات الصلة بها )والتي قد تتضمن النظم )8 المادة
الفريدة( وتعاريف للمصطلحات الرئيسية والمفاهيم المهمة في المادة 

)ي( واألحكام ذات الصلة وذلك على الصعد الدولية واإلقليمية 8
والوطنية، التي تقر وتصون وتضمن بصورة تامة حقوق المجتمعات 

ع بالسيطرة على معارفها التقليدية األصلية والمحلية في أن تتمت
 .االتفاقيةوممارساتها في إطار  وابتكاراتها

المرفق بالمقرر 
5/16 

برنامج العمل بشأن تنفيذ المادة 
)ي( واألحكام المتصلة بها في 8

 اتفاقية التنوع البيولوجي

يضع الفريق العامل المخصص معايير ومبادئ توجيهية  -11المهمة 
منع الحيازة غير المشروعة للمعارف التقليدية إلعداد التقارير و 

 .والموارد الجينية ذات الصلة
 المرفق بالمقرر

6/8 
المبادرة العالمية للتصنيف. برنامج 
 العمل للمبادرة العالمية للتصنيف

إن مؤتمر األطراف قد اعترف بأن التنوع البيولوجي التقليدي المرتبط 
مد أنشطة اتفاقية التنوع محتملة ل أداةبالمعرفة يمكن أن يكون 

البيولوجي بالمعلومات الالزمة. ولكن قبل أن يحدث ذلك البد من 
توفير حماية الملكية الفكرية لمجتمعات السكان األصليين والمحليين، 
في أي جهد تعاوني يرمي إلى الربط بين المعرفة التقليدية وبين العلم. 

معرفة التقليدية أشد وحيث أن لدى المبادرة المقدرة على جعل تلك ال
إتاحة لطائفة واسعة من المستعملين فالبد من إيالء العناية الالزمة 
للشواغل التي أثارتها المجتمعات المذكورة بشأن حق صون وحماية 

دارة المعارف التقليدية، وخصوصًا علم التصنيف التقليدي.  وا 
يذ ، قد ساند برنامج عمل لتنف5/16ومؤتمر األطراف، بموجب مقرره 

)ي( على أساس عدد من المبادئ تشمل: المشاركة الكاملة  8المادة 
والفاعلة من المجتمعات األصلية والمحلية، وتقييم المعرفة التقليدية، 
والتسليم بالقيم الروحية والثقافية وبضرورة الموافقة المسبقة عن علم 

 من جانب من يملكون المعرفة التقليدية.
اف أن تساند وضع سجالت بالمعرفة من األطر  17وتطلب الفقرة 

التقليدية واالبتكارات والممارسات التي لدى المجتمعات األصلية 
والمحلية من خالل برامج تشاركية ومشاورات مع تلك المجتمعات، 

تأخذ في الحسبان تعزيز التشريع والممارسات العرفية واألنظمة 
قليدية من كل التقليدية في إدارة الموارد، مثل حماية المعرفة الت

 استعمال غير مرخص به.
)ي( لها وقع مباشر  8وهناك عدد من المهام في إطار برنامج المادة 

في  7و 2و 1علـى األنشطة المقترحة للمبادرة، خصوصًا المهام 
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)المقرر  2في المرحلة  16و 13و 11و 6، والمهام 1المرحلة 
5/16.) 
 األساس المنطقي -3

تشمل المعلومات التصنيفية التي يمكن إذا ما  أنظمة المعرفة التقليدية
استعملت في تآلف مع التصنيفيات اللينية أن تساند المبادرة. والتوصل 
إلى المعرفة التقليدية واستعمال تلك المعرفة يجب أن يكون لهما 
الموافقة المسبقة عن علم من جانب من يملكون تلك المعرفة وأن يقوم 

ين األطراف. وعندما يحدث ذلك يكون ذلك على شروط متفق عليها ب
من المستطاع القيام بمقارنة بين تصنيفات السكان األصليين 
والتصنيفات اللينية في مناطق مختلفة الستمداد المبادئ العامة التي 
تساعد على الحفظ واالستعمال المستدام لعناصر التنوع البيولوجي في 

 .النظم اإليكولوجية المختلفة
 اعلةالجهات الف -4
ن الحكومات الوطنية ودون الوطنية والمجموعات من السكان إ

األصليين والمحليين ومراكز البحث األصلية والمنظمات األصلية غير 
الحكومية ينبغي أن تتولى زمام هذا العنصر من العمل. ويمكن 
للمرفق اإلعالمي للتنوع البيولوجي أن يلعب دورًا قياديًا في توزيع 

لنطاق العالمي. وهناك بعض المؤسسات الدولية المعلومات على ا
والوطنية لديها فعاًل معلومات مهمة، ولديها برامج نشطة في تجميع 
التصنيفات التي لدى السكان األصليين والمحليين. وهذه المؤسسات، 
بالمساهمة الكاملة والفعالة من مجتمعات تلك السكان، ينبغي 

كفالة أن تكون ممارستها تشجيعها من خالل تمويل "حفز" إضافي ل
 الموافقةالبحثية قائمة على أساس اتفاق بين األطراف وعلى مبدأ 

 .عن علم ةالمسبق
بأن للمجتمعات األصلية والمحلية، كجزء من  واعترافًا منه أيضاً  )ي( واألحكام المتصلة بها8المادة  6/11 المقرر

 ارف التقليدية،قوانينها العرفية، نظمها الخاصة بها لحماية ونقل المع
التقدم المحرز في إدماج المهام ذات الصلة من برنامج يالحظ  -2 )ي( واألحكام المتصلة بها8المادة  6/11 المقرر

العمل في البرامج المواضيعية لالتفاقية ويشدد على حاجة األطراف 
  إلى اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن ما يلي:

لغابات، وضع منهجيات لتعزيز فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي ل -أ
إدماج المعارف التقليدية المتعلقة بالغابات في اإلدارة المستدامة 

للغابات، وتعزيز األنشطة الرامية إلى تجميع خبرات اإلدارة 
والمعلومات العلمية واألصلية والمحلية على الصعيدين الوطني 
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بالمعارف  والمحلي، ونشر نتائج البحوث والتقارير الجامعة المتعلقة
 العلمية والتقليدية في القضايا البيولوجية الرئيسية للغابات؛

عن الحاجة إلى اتخاذ خطوات لكفالة حفظ التنوع  يعرب -13 التنوع البيولوجي للغابات 6/22 المقرر
البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته والتقاسم العادل والمنصف 

د الجينية وعن استعمال ما للمنافع الناشئة عن استعمال الموار 
للمجتمعات األصلية والمحلية من معارف تقليدية وابتكارات وممارسات 

)ي( وما يتصل بها من أحكام، بالنسبة لجميع أنماط 8وفقًا للمادة 
الغابات، نظرًا للحاجة الملحة للعمل من أجل الغابات التي لها قيمة 

نوع البيولوجي على إيكولوجية كبيرة و/أو ذات األهمية القصوى للت
الصعيد الوطني واإلقليمي ووفقًا لألولويات الوطنية، حيثما يكون 

ضياع التنوع البيولوجي أو التهديد بفقدانه أمرًا محسوسًا أو يثير قلقًا 
كبيرًا، وفي المناطق التي تتوفر فيها أكبر اإلمكانيات للحفظ 

 ؛واالستعمال المستدام وتقاسم المنافع
القسم هاء من 
ديباجة المقرر 

7/16 

 ؛إن مؤتمر األطراف )ي( وما يتصل بها8أحكام المادة 
بأن أي عملية لجمع المعلومات بخصوص المعارف  إدراكا منه

التقليدية واالبتكارات والممارسات لدى المجتمعات األصلية والمحلية 
العيش التقليدية التي لها أهمية لحفظ التنوع  أنماطالتي تجسد 
ستخدامه المستدام، ينبغي أن تتم بالموافقة المسبقة عن البيولوجي وا

 علم من جانب حائزي هذه المعارف واالبتكارات والممارسات
من  12الفقرة 
من  جيمالقسم 
، 7/16المقرر 

 خلقيات البحث

إن األطراف والحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات البحث ودوائر  وما يتصل بها )ي(8أحكام المادة 
ينبغي أن تحترم وتعزز مدونات الخلقيات أو السلوك التي  األعمال

تحكم البحث، وينبغي أن تقوم األطراف والحكومات والمنظمات ذات 
الصلة بتسهيل وضع مدونات إضافية من جانب المجتمعات األصلية 

 .والمحلية، حيثما تكون هذه المدونات غير موجودة
من  64الفقرة 
من  واوالقسم 
 المقررالمرفق ب
7/16 

واألحكام المتصلة  )ي(8المادة 
التوجيهية  أغواي:غوبادئ مبها. 

الطوعية إلجراء تقييمات لألثر 
الثقافي والبيئي واالجتماعي بشأن 
التطورات المقترح إجراؤها على، أو 
التي من المحتمل أن تؤثر على، 
المواقع المقدسة وعلى األراضي 

تستخدمها والمياه التي تشغلها أو 
ة المجتمعات األصلي تقليديا

 .والمحلية

أي نشاط يستهدف إدراج النشاطات الثقافية واالجتماعية، واعتبارات 
التنوع البيولوجي التي لدى المجتمعات األصلية والمحلية، في أنظمة 
تقييم األثر البيئي الوطنية، ينبغي أن تكون مصحوبًا بأنشطة مناسبة 

في المعرفة التقليدية أمر مطلوب، وكذلك خبرة لبناء القدرة. والخبرة 
المجتمعات األصلية والمحلية في المنهجيات والتقنيات واإلجراءات. 
وتقييمات األثر البيئي ينبغي أن تشمل فريقًا من خبراء التقييم في 

 .المعرفة التقليدية، المتعلقة باألنظمة اإليكولوجية ذات الصلة
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من  65الفقرة 
من  واوالقسم 

المقرر لمرفق با
7/16 

واألحكام المتصلة  )ي(8المادة 
التوجيهية  أغواي:غوبادئ مبها. 

 الطوعية

إن ورش التدريب بشأن الجوانب الثقافية واالجتماعية والمتعلقة بالتنوع 
التقييم  ممارسيالبيولوجي للتقييم االستراتيجي وتقييم األثر البيئي سواء 

األصلية والمحلية، أمر من شأنه أن يسهل إيجاد  ولممثلي المجتمعات
 .تفهم مشترك حول هذه القضايا

من  69الفقرة 
من  واوالقسم 
المقرر المرفق ب
7/16 

واألحكام المتصلة  )ي(8المادة 
التوجيهية  أغواي:غوبادئ مبها. 

 الطوعية

معات إن االتصال بين ممارسي تقييم األثر البيئي وأعضاء المجت
األصلية والمحلية ذات الخبرة في تقييم األثر الثقافي والبيئي 

واالجتماعي، إنما هو حاجة ملحة للتحسين، وينبغي تعزيز هذا 
االتصال من خالل ورش وتقييم حاالت دراسة وتقاسم الخبرات مثاًل 

)ي( وما يتصل بها من 8من خالل نقطة االتصال المعنية بالمادة 
آلية تبادل المعلومات التابعة التفاقية التنوع أحكام الموجودة في 

 البيولوجي.
)ه( من  6الفقر 

القسم زاي من 
 7/16المقرر 

األطراف والحكومات، بالتشاور مع المجتمعات األصلية  يدعو )ي( واألحكام المتصلة بها8المادة 
 والمحلية، في الحاالت التي لم تفعل فيها ذلك بعد، إلى ما يلي:

المجتمعات األصلية والمحلية على التعاون مع منظمات  أن تعزز قدرة
البحوث والجامعات، من أجل تحديد احتياجات البحوث والتدريب 

 بالعالقة إلى حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام
من  4الفقرة 

القسم باء من 
 9/13المقرر 

للمعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات القيمة الفريدة  يالحظ أيضا )ي( واألحكام المتصلة بها8المادة 
لدى المجتمعات األصلية والمحلية فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي، 

وخاصة تلك الخاصة بالنساء، في اإلسهام في فهم وتقييم آثار تغير 
المناخ، بما في ذلك جوانب الضعف وخيارات التكيف وغير ذلك من 

والحكومات والمنظمات الدولية أشكال تدهور البيئة، ويشجع األطراف، 
ذات الصلة، بمشاركة كاملة وفعالة، وبموافقة مسبقة عن علم، من 
جانب المجتمعات األصلية والمحلية، على توثيق وتحليل وتطبيق، 

)ي( في االتفاقية، 8قدر اإلمكان وحسب مقتضى الحال، ووفقا للمادة 
 .العلمهذه المعارف بطرق تستكمل المعارف القائمة على أساس 
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